
 

 
 

 
 مؤتمر
  المستقبل يبني    السوريات النساء

Vienna 6th and 7th of October 2022 

  

ي  
.    2011تحملت المرأة منذ بدايات الثورة السورية ف 

ً
 ثقيال

ً
، عبئا ي خالل    ءفأصبح الكثير من النسا وانتفاضات الربيع العرب 

نزاٍع مسلح وحالة قمع ممنهج ووباء عالمي باإلضافة إىل أزمة اقتصادية خانقة،    وما حملته معها من  السنوات الماضية

 . نتهاكات حقوق انسان جسيمة بما يتضمن جرائم العنف الجنسي ل لجرائم و ضحايا  أصبحن

األبوية  لزال عليه التحرر من األنظمة    الدكتاتورية السياسيةعىل طريقه لتحرير نفسه من  رغم كونه  فإن المجتمع السوري  

بالتضحيات واألعباء والمسؤوليات إل أنهن ل زلن   ي تحكمه. فرغم مشاركة النساء السوريات 
مبعدات من  والذكورية الت 

من دون    المستدام  مالجندرية والسال ل العدالة  ثم  ل يمكن تحقيق أهداف.  ةالفعال  السياسيةأماكن اتخاذ القرار والمشاركة  

 مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة السوري عىل جميع المستويات. 

ي أوروبا  
ي السوري ف 

. ومع    2015منذ عام  تطور المجتمع المدب 
ً
فقد حان الوقت لتوحيد    ذلك،وأصبح أقوى وأكير تنظيما

ي أوروبا يمكنه أيض
 الجهود لبناء مجتمع سوري أقوى ف 

ً
ي  المشاركة بف  ا

ي  بشكل فاعل  مستقبل سوريا بناء  عالية ف 
. وهذا يعت 

 بالتأكيد أن عىل المرأة السورية أن تلعب دور 
ً
  نشط  ا

ً
 وأساسيا

ً
ي هذه العمليةا

 .ف 

ي أوروبا  
ي تقودها النساء ف 

يه عىل  ُينظر إلوهذا ما    قيادات مجتمعية فاعلة وناجحة.  من خاللظهر عدد من المنظمات الت 

ه
َّ
تتنوع هذه المبادرات والمشاري    ع بتنوع الدوافع والحتياجات لدى  .  ب استثمارها والستفادة منها يج  هام وفرصةتطور    أن

الشتات ي 
ف  السوريات  ألنهن  .  النساء   يواجهوهذا 

ً
واقعا  مختلف  ن 

ً
   ا

ً
اعتمادا  

ً
يعش   تماما الذي  المكان  ي    . فيه  نعىل 

أثناء وف 

كة  نمحاولته ي المقاربات والمصالح واألهداف    الوصول إىل أهداف مشي 
ومتشابهة يكون من المفهوم وجود اختالفات ف 

ي بناء مستقبل سوريا 
النساء السوريات الناشطات العديد    نتواجه  المحدد،. بالنظر إىل هذا السياق  المرحلية لمساهمتهن ف 

ي بلدانهم  من التحديات إما بسبب دورهن كنساء أو بسبب بعض دينامي
ي يكررها السوريون ف 

ومجتمعاتهم  كيات الرصاع الت 

 العام ويقلل من فاعلية مساهمتهن.  الفضاءعزل النساء عن . كل هذا يمكن أن يؤدي إىل فك الرتباط أو الجديدة

ي فيينا إىل تحسير  فرص التواصل  
ي أوروبا الذي سيعقد ف 

ة والمبادرات  السوريللمرأة  والتعاون  يهدف مؤتمر المرأة السورية ف 

ي أوروبا. وإىل خلق  
كة  مساحةالسورية النسائية والنسوية ف  ي    والمراجعة حول   للتفكير   مشي 

السنوات الماضية من النشاط ف 

لسوريا وأوروبا.   المؤتمر مكان  والخي  سيكون  اآلليات  اآلراء حول  وتبادل  للتغلب عىل  الممكنة  والمنهجيات    اتاللتقاء 

ي وا  الحواجز والتحديات
ي بالد المهجر والشتاتالت 

  للقاء. الهدف األوسع  جهنها ويواجهنها السوريات ضمن أطر عملهن ف 

ي تبادل المشاري    ع واألفكار    -  تم التفاق عىل ذلك  إذا   –هو إنشاء  
ي لضمان الستمرارية ف 

وإبقاء النقاش  إطار عمل تعاوب 

 حول
ً
ي أوروبا.    ات الناشطاتالسوري تحديات النساءمشاكل و   مفتوحا

 ف 

 

اع  ز ي سوريا السياق: النز
ز
 ف

 جميع أنواع الجرائم والبشاعات  ، الذي ارتكب تحت إمرتهاألسد لقد مض  أكير من عقد عىل بدء الثورة السورية ضد بشار  

حرب جرائم  المدنيير    من  ضد  الكيمائية  األسلحة  ومنها   
ً
دوليا المحرمة  لألسلحة  لو   واستخدام  القمع  باإلضافة  جرائم 



ي لم تتوقف إىل هذه اللحظة وهذا  السياسي للمعارضة  
ي السلطةالت 

ضحايا القتل خارج نطاق  مرعبة ل . أعداد  بهدف بقائه ف 

 القانون، والعتقالت وحالت الخفاء القس 
ً
ي فقر ي باإلضافة لالجئير  والمهجرين داخليا

 . مدقعوأولئك من يعيشون ف 

ي من السيطرة عىل  
معظم  عىل الرغم من نطاق العمليات العسكرية قد تراجع وتمكن النظام السوري بدعم روسي إيراب 

. تعتي  سوريا مقسمة
ً
اع ل يزال مستمرا ي السورية، إل أن الي  

ذم الواقع السوري لعدة مناطق سيطرة ما أ  األراض    دى إىل تسر

ي واقع  
ة ف   الحديث عن الواقع السوري بشكل تعميمي من دون مراعاة الختالفات الكبير

ً
الذي يجعل بدوره من الصعب جدا

 سيطرة القوى المختلفة عىل األرض.  المعيشة تحت ظل 

 فحس وتحليل أدلة جنائية  
ً
ي ألمانيا مؤخرا

ي النظام  تم ف 
ضمن محاكمات حصلت ألول مرة ضد مسؤولير  وضباط سابقير  ف 

والذي جرمهم    السوري وتم النطق بالحكم ضد اثنير  ممن شاركوا بعمليات القمع السياسي والتعذيب ضد المتظاهرين

ي جرائم ضد اإلنسانية. 
اك الجرمي ف 

 ل يقبل الشك عىل ارتكاب النظام السوري  تعت  بارتكاب والشي 
ً
ي  هذه المحاكمات تأكيدا

وجرائم القتل خارج نطاق القانون كجزء من اعتداء ممنهج وواسع النطاق عىل    لجرائم التعذيب وجرائم العنف الجنسي 

ي سوريا 
 ف 
ً
 ما يعتي  جريمة ضد اإلنسانية.  المدنيير  المعارضير  سياسيا

الظروف وترافق  مع محاولت ممنهجة لرغم كل هذه 
ً
ي لعب دور  ا

السوريات، لزلن مستمرات ف  النساء  تهميش واقصاء 

ي تهم المرأة اليوم ل يمكن فصلها عن القضايا  
 القضايا الت 

َّ
ي السوري وبناء مستقبل البالد. ولهذا فإن

اع ف  ي حل الي  
أساسي ف 

ي تواجه سوريا. 
 المحورة الت 

 

وري  ي عن طريق إرسال بريد التسجيل ضز
ونز  seewald@vidc.orgلـ الكنر

ز ترجمة فورية للعربية  ية مع تأمي  ز  لغة الفعالية ستكون اإلنكلن 
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نامج  الي 

 06.10.2022|21:00 – 19:00  

 للتغين   قائدات السوريات النساء

 Vienna 1100 8, Straße-Popper-Karl Institute,-Renner-Karl المكان: 

 

حيب  VIDC ,Seewald Magda الي 

 السورية للمرأة السياسية المشاركة حول
ي  مؤسس عضو خليل، صبيحة

ي  وعضو  Jin Komela,  الكردية السورية المنظمة ف 
 سوريا/ألمانيا السورية، المرأة شبكة ف 

ي  السورية المرأة مشاركة
ي  العمل ف 

  المدب 
 Development and Research Society Civil - IMPACT مركز رئيس ونائب مؤسسة يكةشر  وهي  هواش، ُرهام

  سوريا/ألمانيا

ي  اإلنتاج عمليات ضمن السورية المرأة
  المعرف 

 ألمانيا سوريا/  بدائل، لمنظمة ومديرة مؤسسة رمضان، عال

ي  العمل
ي  النساب 

 سوريا شمال مناطق ف 
ز   سوريا مرأة، حقوق ناشطة الحوتري، نيفي 

 

ي  والتقييم األبحاث مديرة أحمد، جلنار الحوار:  إدارة
ز
 and Research Society Civil - IMPACT مركز ف

Development 

 

 بوفيه مع والتشبيك للتعارف رسمي  غير  لقاء الحوار يتبع

 

 07.10.2022| 17:00 – 09:00  

ز  السوريات النساء : مؤتمر  المستقبل يبني 

 Vienna 1040 15a, Favoritenstraße Academy, Diplomatic المكان: 

 

حيب:  دان، سمر الي   VIDC والسالم/  العدالة أجل من سوريات النر

 مداخالت | 09:15 – 11:00  

ي  الواقع
ي  السورية للمرأة القانوب 

 سوريا شمال مناطق ف 
ي  عضو السوري، الداخل من وناشطة محامية سعيد، إلهام

 األحرار المحاميير   نقابة ف 

ي  الحقيقة وكشف العدالة ستقبلم
 سوريا ف 

ي  آمنة
 الحرية أجل من عائالت منظمة ومديرة داريا من للسالم ناشطة ،خوالنز



 المرأة ومشاركة الدستورية للعملية نقدية مراجعة
ة مرأة حقوق ناشطة الحالق، صباح ي  وخبير

ي  مختصة  CEDAW  ف 
 والمواطنة المرأة قضايا ف 

يكة سالم.  وبانية ميسة إبراهيم، حاج عبن   : ةالجلس تيسير  ي  إدارة مجلس وعضو مبادرون لشبكة مؤسس شر
 شبكة ف 

Connected Globally 

احة | 11:00 – 11:30     قهوة اسي 

 ()بالتوازي العمل مجموعات | 11:30 – 13:00  

 

   السورية المرأة دور
   المجتمع ف 

ية - ( ورؤية للواقع )تحليل السوري المدن   العربية/االنكلي  

ي  المجتمع عن الحديث ضمن
 النساء وألن ةالسوري المرأة تلعبه الذي الرئيس الدور عن الحديث من بد ل السوري المدب 

 
ً
ي  مشاركتهن فإن نساًء، كونهن بحكم مختلف بشكل والمعاناة الي  اع يعايشن ما غالبا

ي  العمل ف 
  لها والمجتمعي  المدب 

ً
 أيضا

ة أهمية وري من ولذلك ممير  ي  السورية للمرأة والمستقبلية القيادية األدوار نقاش الرص 
ي  التغيير  قادة ف 

 الي  اع.  وتحويل سوريا ف 

كز ي  النقاش سير
ي  العمل بير   والختالفات اللقاءات أوجه عىل المجموعة هذه ف 

ي  دوارهنأل النساء ورؤية النساب 
 بناء ف 

 المستقبل. 

   األساسية التحديات
   السياسية المشاركة خالل النساء تواجه الت 

   النشاط وف 
 العربية - المدن 

ي  التطورات آخر حول نقدي بشكل للحوار آمنة مساحة
ي  الماضية السنوات ف 

 مع وربيةاأل البلدان داخل السوري النشاط ف 

ي  المتكررة والتحديات العالقة المشاكل لفهم محاولة
 واألهداف اليومي  العمل مستوى عىل السوريات الناشطات هتواج الت 

ة كة والمشاكل التحديات لمشاركة باإلضافة المجموعة تهدف األمد.  قصير  مع للتعامل مجربة وطرق أفكار طرح إىل المشي 

كة بحلول للتفكير  لتحدياتا هذه  للمستقبل.  مشي 

احة | 13:30 – 14:00    الغداء اسنر

 

 )بالتوازي( العمل مجموعات|14:30 – 15:30  

   السورية المرأة
   واإلنتاج وثالبح ف 

ية - المعرف   العربية/اإلنكلي  

ي  واإلنتاج األكاديمي  البحث
ي  السوريات وللنساء متينة، أساسات عىل سوريا مستقبل لبناء األساسية المجالت من المعرف 

 ف 

  الشتات
ً
ي  وخصوصا
 
ي  عمله خالل من مهم دور األوربية الدول ف

.  وإنتاجهم البحتر ي
 
ي  المعرف

 
كير   سيتم الحوار هذا ف

 عىل الي 

ي  السورية المرأة واقع
 القضايا حول ركزهاوتم األنشطة هذه لطبيعة المستقبلية والرؤية التحديات هي  ماو المجال هذا ف 

ي 
ي  ساهموت ككل السوري المجتمع تهم الت 

 الوصول استثمار خالل من علمية خلفية وذات محكمة ةمستقبلي خطط بناء ف 

ي  المستوى رفيعة بحثية ومراكز لجامعات
 أوروبا.  ف 

 

 العربية - السورية للمرأة السياسية المشاركة

ي  الفعال السياسية المشاركة من مبعدة السورية المرأة لزالت
ي  السالم ومحادثات سوريا مستقبل عىل تأثير  لها الت 

 تجري الت 

ي 
ي  جينيف، ف 

ي  استانا سوتسر
 مكان.  أي وف 



ي  المعت   ذات السياسية المشاركة أن شك ل
 
ي  حت   المرأة تمثيل وضع ولكن مستحيلة، شبه تعتي   ككل السوري السياق ف

 
 ف

ي  النتقادات من الرغم وعىل . لتحسير   يحتاج يزال ل اإلجراءات هذه وخالل األجسام هذه
 والشخصيات األجسام تنالها الت 

ي  سواءً  المشاركة
عيتها تتعلق ألسباب الدستورية اللجنة ضمن او السالم محادثات ف   بأحالم وارتباطها وفعاليتها بسر

وري من أنه إل السورية، الشعب جاتاتيحوا  المرأة ودعم تمكير   وطرق التمثيل آليات وحول حولها النقاش باب فتح الرص 

ي 
كز اتباعها.  ويتم اتبعت الت  ي ا التحديات حول والرؤى واآلراء الشخصية التجارب عىل المجموعة هذه سي 

 المرأة تواجها لت 

ي  السورية
ك ف  ي  سعأو لمشاركة والفتيات الشابات وتمكير   دعم وكيفية السياسي  المعي 

 السياقات.  هذه ف 

احة | 15:30 – 16:00     القهوة اسنر

  األمام إىل والطريق الختامية الجلسة | 16:30 – 17:00  

 

 المتحدثات

ي  والمتابعة والتقييم األبحاث مديرة هي  أحمد، جلنار
and Research Society Civil - IMPACT  مركز ف 

 Development. 

ات لدديها ةال منها عديدة عمل خي  ي  خي 
ي  الفاعلير   حول المعلومات وجمع مسح مثل البحثية المشاري    ع قوتنسي إدارة ف 

 ف 

ي  المجتمع
ات وحول السورية المدب  ي  المجتمع ضمن الجندرية المتغير

ي  والتطرف العنف وجذور السوري المدب 
 الشمال ف 

 السوري

 

دان، سمر ي  طالبة وهي  النر
ي  الحقوق كلية ف 

ي  وتركز فيننا جامعة ف 
ي  القانون عىل دراستها ف 

 وتطبيقات الدوىلي  الجناب 

ي  األوروبية للمحاكم العالمي  الختصاص
 
ي  تعلم السوري.  السياق ف

 
 اإلنسان حقوق إلنفاذ الدول المركز مع السياق هذا ف

(CEHRI) . ي  عملها بجانب
 إىل إضافة والسالم.  العدالة أجل من سوريات مبادرة سوريات حقوقيات مع أسست القانوب 

 .(VIDC) الدوىلي  والعمل للحوار نافيي مركز لدى كمستشارة تعلم ذلك

 

ي  ومختصة مرأة حقوق ناشطة الحالق، صباح
ي  إدارة مجلس عضو هي  سياديو.  واتفاقية والمواطنة المرأة شؤون ف 

 اتحاد ف 

ي  وعضو السورية المرأة
ي  الستشاري المجلس ف 

ي  لسورية، الخاص الدوىلي  المبعوث لمكتب النساب 
 الدستورية اللجنة وف 

  هي  حالق السيدة NAFSالتوجيهية ةواللجن المصغرة
ً
ي  عضو أيضا

 والديموقراطية للسالم السوري النسائية المبادرة ف 

  وشاركت
ً
ي  مؤخرا
 سوريا.  حول المتحدة لألمم العامة الجمعية جلسة ف 

 

ي  كميسة 2011 العام منذ وعملت مبادرون، شبكة سساتمؤ من واحدة هي  إبراهيم، حاج عبن  
 
 السالم بناء عمليات ف

اعات وحل التواصل جسوري بناء عىل ركزت حيث ي  المحلية المجتمعات لحاجات كاستجابة الي  
ة ساهمت سوريا.  ف   عبير

ي  المسار محادثات
ي  الثاب 

ي  بالمجال العاملير   تضم الت 
ي  المجتمع دعم غرفة منصة عي   المدب 

 السالم.  محادثات أجل من المدب 

ي 
كاؤها مع عبير  حصلت 2014 العام ف  ي سمؤس شر ي  لعملهم ليفيا مؤسسة جائزة عىل مبادرون شبكة تر

 خالل السلم بناء ف 

اعات   . الي  

 

يكة هواش، ُرهام  درست . Development & Research Society Civil - IMPACT of مركز مدير ونائب مؤسسة شر

ي  ماجستير  بدرجة وتخرجت القتصاد
ي  السلمي  الثوري بالحراك شاركت والسالم.  األمن علوم ف 

ي  سوريا ف 
 وعملت 2011ال ف 

ي 
ي  المجتمع مجال ف 

  هواش تقيم الالعنفية.  المجتمعية المبادراتو المدب 
ً
ي  حاليا
ي  ومحاورة كمتحدثة وشاركت ألمانيا ف 

 ف 

  هي  سوريا.  حول مؤتمرات عدة
ً
ي  إدارة مجلس وعض أيضا

   Hilfsvereine Syrischer-Deutsch Verband (VDSH)ف 



 

ز  قية دمشق غوطة من الحوتري تنحدر السوري( الداخل من الزووم خالل )من حوتري،ال نيفي  ها تم حيث السر  هجير

  وتعيش سوريا شكال إىل قسي بشكل المنطقة سكان مع
ً
ي  حاليا
 األعمال وإدارة القتصاد ومارست درست حلب، ريف ف 

ي  اإلدارة مجلس رئيسة هي  وحاليا
ي  سابقة عضوة وهي  المرأة وتمكير   دعم وحدة ف 

 النسوية.  السياسية الحركة ف 

ي  مؤسس عضو وهي  وسياسية نسوية ناشطة خليل، صبيحة
ي  جن كومال حزبية الفوق الكردية السورية المنظمة ف 

 وف 

  وهي  السورية.  المرأة شبكة
ً
ي  مؤسس عضو أيضا

 . النسوية السياسية الحركة ف 

 

ي  آمنة
ي  ناشطة ،خوالنز

ي  المجتمع ف 
يكة وهي  الزمن من عقد من أكير  منذ المدب  ي  عامة ومنسقة مؤسسة شر

 عائالت منظمة ف 

ي  السلمي  للتغيير  داريا شباب مجموعة بتأسيس ساهمت ورةثال قبل الحرية.  أجل من
 أفراد جميع اعتقال تم . 2003 عام ف 

ي  عائلتها
 
ي  السلمية لمشاركتهم كنتيجة عائلتها مع هي  اعتقالها تم الثورة بعد العام.  ذلك ف

 
 هاجزو مع نجت الثورية.  الحراك ف

ي  شاركت اليوم.  حت   المصير  ومجهوىلي  مفقودين يزالون ل الذين الثالثة أشقائها فقدت ولكنها ،العتقال من
 جلسات ف 

ي  المعتقلير   قضية حول األمن لمجلس
كية.  الخارجية من الشجاعة للمرأة الدولية الجائزة عىل وحصلت سورية ف   األمير

 

ةخ ولديها بدائل منظمة ومديرة مؤسسة رمضان، عال   14 ي 
ً
ي  عاما
ي  السالم وبناء اإلنسان حقوق مجال ف 

 العنف سياقات وف 

.  النوع عىل القائم والعنف الجنسي  ي  عملت بدائل لمنظمة تأسيسها قبل الجتماعي
ي  UNHCR ال مع سوريا ف 

 الستجابة ف 

ي  الجتماعي  النوع ضد القائم العنف وحالت الجنسي  العنف لحالت والردع
ق منطقة ف   أفريقيا.  وشمال األوسط السر

ي  المجتمع حول بحثية وأوراق أبحاث عدة بكتابة ساهمت
.  والنشاط السلم السوري، المدب  ي

 النساب 

 

ي  وعضو سورية محامية سوريا، من الزوم عنر  سعيد، إلها
 
ي  تقيم األحرار المحامير   نقابة ف

 
 مهامها تشمل ،السوري الشمال ف

  تساهم الدولية، القانونية المنصات ضمن النساء المحاميات وتمثيل المحاميات لجنة رئاسة
ً
ي  أيضا
ي  العقبات تذليل ف 

 الت 

ي  النساء تواجه
 ة. قانونيال والستشارات دعم وتأمير   عمل ورشات تنسيق اللخ من المحاماة لمهنة ممارستهن ف 

 

ي  الدوىلي  الحوار قسم ورئيسة السياسية بالعلوم مختصة سييفالد، ماجدة
 
 لها VIDC الدوىلي  والعمل للحوار فيينا مركز ف

ة ي  خي 
ي  جندر كمستشار وعملت العربية المنطقة ف 

 . 1325 األمن مجلس قرار تطبيق مجال ف 

 


